
Adventi forgatag veszi kezdetét 
Felsőzsolcán. További részletek  
a harmadik oldalon.

"Fontosnak tartom a tanulást, de 
ezzel együtt a tevékeny munkát is." 
– Interjú Kosztekné Hirkó Zsuzsan-
nával.
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Címlapon
Őszi évnegyedelő nap Mihály napja, Európa-szerte ismert pásztorün-
nep. Hazánkban a hagyományok szerint Mihály nap volt a legna-
gyobb ünnep, amikor mulatságokat, bálokat rendeztek. 
Októberben a Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda telephelyén, 
majd székhelyén került megrendezésre a hagyományos Mihály-napi  
vásár és forgatag.

2022 legszebb virágoskertjei és balkonjai 
Kihirdetésre kerültek a Legszebb virágoskert pályázat nyertesei
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Felsőzsolca Város Önkormányzata idén újra meghirdette a lakosság részére 
„A legszebb virágos kert” című pályázatát, melyre augusztus 19. napjáig 
jelentkezhettek a lakosok.
A város kertjeiről és balkonjairól készített képek, idén is értékes nyeremé-
nyeket, valamint a „Legszebb virágoskert” és „Legszebb balkon” címet hoz-
hatták el a résztvevők számára. 
A díjazottak Kert kategóriában:
1. helyezett, így a Legszebb virágoskert cím nyertese – Baranyi Györgyné.
2. helyezett – Papp Bertalanné.
3. helyezett – Herczeg Józsefné.
Idén első alkalommal különdíjban részesült Barnóczki Lászlóné.
A díjazottak Balkon kategóriában:
1. helyezett, így a Legszebb balkon cím nyertese – Karamarinov Angel.
2. helyezett – Tóth Angelika.
3. helyezett – Lovász Gergelyné.
Gratulálunk a nyerteseknek!

Helyi érték kereső 
A lakosság közreműködésével keresi a helyi sajátosságokat hor-
dozó, Felsőzsolcához kötődő értékeket az önkormányzat.  
A TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00028 „Helyi identitás megerősítése a Sajó 
mentén” című pályázathoz kapcsolódóan keresi az önkormányzat azokat 
a helyi értékeket, amelyek a városunk számára fontosak, amikre vagy 
akikre büszkék lehetünk.
Kérik a lakosságot, hogy a kérdőív kitöltésével legyenek aktív részesei 
Felsőzsolca értékeinek összegyűjtésének, melyeket a közeljövőben egy 
elektronikus és nyomtatott kiadványban is megtekinthetnek majd.
A kérdőív november 15. napjáig az alábbi linken tölthető ki:  https://
forms.gle/2t2fKWkiknMAG5DD6
Köszönjük! 

A szép nyári élmények lassan emlékké csendesülnek. A gyermekeink 
boldog zsivaja immár az óvodákból, iskolákból hallatszik. A sárga-
dinnye édes zamatát felváltja az ősz borongós, mégis kellemes illata. 
Azt mondják, az ősz inkább a lélek, mint a természet évszaka.  

Legyen ez egy békés, kellemes időszak mindenki számára!

„Az ősz egy második tavasz, amikor minden levél virággá változik.” 
Albert Camus

Őszköszöntő gondolatok
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November 27. vasárnap
14.00 Vállalkozás Segítő Központ

Adventi készülődés

16.00 Hősök tere
Adventi gyertyagyújtás
- Szarka Tamás, Felsőzsolca Város 
  polgármesterének köszöntője
- Első adventi gyertya meggyújtása
- A Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda óvodás 
   gyermekeinek műsora
- Ökumenikus adventi áhítat

December 4. vasárnap
10.00 Vállalkozás Segítő Központ

Mikulás, hol vagy? – zenés meseelőadás

16.00 Hősök tere   
Adventi gyertyagyújtás - Mikulás a Hősök terén
-  Szent Miklós Görögkatolikus Óvoda és 
  Bölcsőde óvodás gyermekeinek műsora 
-  Második adventi gyertya meggyújtása
-  Felsőzsolcai Szent István Katolikus Általános 
   Iskola növendékeinek műsora
-  Karácsonyi mese – Béres Zsóóa
-  Rozmaring Népdalkör és a Felsőzsolcai Féró 
  Népdalkör fellépése 

December 5. hétfő
10.30-12.00 Városháza Díszterem
 A Mikulás a Városházára költözik 
  - Találkozás a Mikulással
 - Kézműves foglalkozás a gyermekek részére

December 11. vasárnap
16.00 Hősök tere               

Adventi gyertyagyújtás
- Karácsonyi kiállítás
- Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola és 
   Óvoda növendékeinek műsora 
- Harmadik ad- Harmadik adventi gyertya meggyújtása
- Karácsonyi vers – Mátyus Luca
- Csomasz Tóth Kálmán Református Alapfokú
  Művészeti Iskola Felsőzsolcai Tagintézményének 
  növendékeinek előadása

December 18. vasárnap
16.00 Hősök tere              

Adventi gyertyagyújtás - Betlehemi láng érkezése
-  Adventi vásár
- Szarka Tamás, Felsőzsolca Város polgármesterének 
  ünnepi gondolatai
- - Negyedik adventi gyertya meggyújtása
- Ökumenikus ünnepi gondolatok
- Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola és 
  Óvoda tanári énekkarának előadása

December 6. kedd
9.00-11.00 Városháza Díszterem               

A Mikulás a Városházára költözik 
- Találkozás a Mikulással
- Kézműves foglalkozás a gyermekek részére

December 16. péntek
18.00 Római Katolikus Templom              

Takács Nikolas Adventi koncertje

Felsőzsolca
2022

Az 1849. október 6-án Aradon kivégzett magyar szabadságharc tizenhá-
rom honvéd főtisztjére emlékeztek október 6-án Felsőzsolcán.
A megemlékezés Szarka Tamás emlékező beszédével vette kezdetét. Ezt 
követően a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda, va-
lamint a Csomasz Tóth Kálmán Református Alapfokú Művészeti Iskola 
Felsőzsolcai Tagintézményének diákjai adtak műsort, ami az emlékezés 
virágainak a Bárczay-kastély udvarán álló kopjafánál történő elhelyezé-
sével ért véget.
Az 1848–1849-es szabadságharc leverését kegyetlen megtorlás követte. 
Aradon 1849. szeptember 26-án tizenhárom tábornokot és egy ezredest 
ítéltek halálra felségsértés és lázadás miatt. A kivégzéseket október 6-ra, 
az egy évvel korábbi bécsi felkelés és Latour osztrák hadügyminiszter 
meglincselésének évfordulójára időzítették. 
A kormány 2001. november 24-én nemzeti gyásznappá nyilvánította  
október hatodikát arra emlékezve, hogy 1849. október 6-án végezték ki 
Aradon a magyar szabadságharc tizenhárom honvéd főtisztjét, Pesten 
pedig Batthyány Lajos grófot, az első magyar felelős kormány miniszter-
elnökét. Ezen a napon az állami lobogót félárbócra eresztik, a középüle-
tekre kitűzik a gyászlobogót, és országszerte megemlékezést tartanak.

Az aradi vértanúkra emlékeztek Felsőzsolcán

Korlátozott számban 
még rendelhető
a jubileumi emlékérme

Felsőzsolca Város Önkormányzata a város-
sá avatás 25. évfordulója alkalmából névre 
szóló ezüstérmét készíttetett. Az emlékér-
me korlátozott darabszámban még rendel-
hető a polgármesteri hivatal titkárságán 
személyesen és a 06/46 613-000-ás tele-
fonszámon.

Az ezüst érmék 42,5 mm nagyságúak, az 
érme egyik oldalán középen a városi címer, 
a peremén a ”Felsőzsolca várossá avatá-
sának 25. évfordulója alkalmából” felirat 
látható, míg hátoldalára az érme tulajdo-
nosának neve kerül.

Az emlékérmét e jeles alkalomból Halasi 
Csilla szobrászművész tervezte és készíti, 
ezt követően díszdobozban kerül átadásra 
az igénylő részére. Az ezüstből készült ér-
mék egységesen 50.000 Ft / db áron vásá-
rolhatóak meg. 
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat „Identitás további 
erősítése Borsod-Abaúj-Zemplén Megyében” című pályázat kereté-
ben színházi előadást szervezett Felsőzsolcára, melyet a Körúti Színház  
valósított meg.
Csukás István – Ágacska című meséjét láthatták a felsőzsolcai oktatási 
intézményekbe járó gyerekek a Rendezvények Házában. Az óvodások 
és iskolások számára nagy élményt nyújtott a Körúti Színház előadá-
sa, mely a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat TOP-5.3.2-
17-BO1-2021-00002 számú „Identitás további erősítése Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyében” című pályázata keretében került bemutatásra 
Felsőzsolcán. 
Ki vagyok én? Erre keresi a választ egy viharban letört kis faág. Hiába 
kérdezi, senki nem tudja. Csukás István humorral, szeretettel vezeti el a 
barátokká kovácsolódott kis csapatot az emberhez, a nagy varázslóhoz, 
aki mindenki kívánságát teljesíti. Főhősünk, Ágacska is megtudta, hogy 
ő kicsoda. A látványos és izgalmas produkció során számos kérdésre 
választ kaphattak kicsik és nagyok egyaránt.

Ágacska 
Színházi előadás a Rendezvények Házában 

Hamarosan elkészülnek az új buszmegállók, közben pedig a régiek fel-
újítását végzik a városüzemeltetés munkatársai.  A Kassai és a Bartók 
Béla utcán lévő három darab buszmegálló fa elemeinek festését köve-
tően az állagmegóvás mellett rendezett környezetben várakozhatnak 
a busszal közlekedők. 

Az elmúlt időszakban az okmányiroda parkolójában lévő kerítés teljes 
cseréjére is sor került, valamint a Kazinczy utca teljes hosszán faápo-
lási munkálatokat végeztek. A fák gallyazása, frissítése és az elszáradt 
fák kivágása mellett az utca belső szakaszán területrendezés zajlott, 
amivel az új cserjék ültetéséhez került előkészítésre a talaj.

Megújulás napról napra 
 

Közmeghallgatásra várja 
a lakosságot az önkormányzat
Közmeghallgatásra várja a lakosságot Felsőzsolca Város Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormány-
zatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján 2022. november 
30-án (szerdán) 17.00 órakor a Rendezvények Házába (Felsőzsolca, 
Sport u. 1.).

A közmeghallgatás alkalmával a helyi lakosság és a helyben érdekelt 
szervezetek képviselői a polgármesterhez, az alpolgármesterekhez, 
az egyes helyi képviselőkhöz, vagy a jegyzőhöz a helyi közügyeket 
érintő kérdéseket intézhetnek, illetőleg közérdekű javaslatokat  
tehetnek.

A közérdekű kérdések és javaslatok megtételére a közmeghallgatás 
időpontja előtt is van lehetőség. A kérdéseket és javaslatokat az 
info@felsozsolcaph.hu e-mail címre, vagy postai úton a Felsőzsolcai 
Polgármesteri Hivatalnak címezve (3561 Felsőzsolca, Szent István u. 
20. szám) küldhetik meg, illetve személyesen a hivatal titkárságán 
adhatják le 2022. november 25. napjáig.

A népszámláláshoz kapcsolódó 
feladatokat több személy látja el 
Felsőzsolcán. 2022. október 20. 
és november 20. napja között 
adatfelvétel céljából az alább fel-
sorolt számlálóbiztosok keresik 
fel a lakosságot városunkban:

Kaszáné Kovács Krisztina
Kovácsné Behina Dorottya
Leskóné Spisák Erika
Magyari Mihályné
Molnárné Vantal Nikoletta
Nagy Renáta 
Opalkó Dávid
Urbán Nikoletta
Varga László
Vas Zoltán

A számlálóbiztosok a népszám-
lálási igazolvánnyal és személyi 
igazolvánnyal igazolják magukat. 

A népszámlálási feladatokban 
közreműködő további szemé-
lyek: 

Dr. Bobkó Péter 
Helyi népszámlálási felelős 
Dr. Kakas Zoltán - koordinátor
Kálvin Rita - felülvizsgáló

Népszámlálás 2022
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"Fontosnak tartom a tanulást, de ezzel együtt a tevékeny munkát is." 
Interjú Kosztekné Hirkó Zsuzsannával

Magyarországon jelenleg közel háromezer nö-
vényvédő mérnök, szakember dolgozik hozzá-
járulva a mezőgazdasági termelés szakszerű 
végzéséhez, úgy, hogy közben óvják a környe-
zetet. Azért dolgozik a Kamara, mint szakmai 
köztestület, hogy a magyar termékek a piac 
elismert árui legyenek és a garantáltan egész-
séges termékeket képviseljék. 
A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényor-
vosi Kamara elnökeként tevékenykedik, me-
sélne nekünk a munkájáról, miért választotta 
ezt a hivatást?

Köszönöm a felvezetést, a legfontosabb szere-
pünket tartalmazza is a mezőgazdaságban. Az 
Európai Parlament döntése alapján 2014-től 
tagországaiban kötelezően előírja az integrált 
növényvédelem alkalmazását. Az integrált vé-
dekezés a biológiai és kémiai védekezést egye-
síti, melynek célja a kártevők gazdasági kárté-
teli küszöbszint alatti tartása. Magyarországon 
egyébként 1954-ben hozták létre a Növényvé-
delmi Szolgálatot, ami az egyik legmagasabb 
szintű növényvédelmi szervezete volt a növény-
védős szakmai társadalomnak. A felhasznált 
növényvédő szereket három kategóriába so-
rolják. Vannak az úgynevezett szabadforgalmú 
szerek, melyeket a kertészáruházakban bárki 
megvehet és felhasználhat előírás szerint. A II. 
forgalmi kategóriába tartozó növényvédő sze-
reket azok használhatják, akik sikeres vizsgát 
tesznek egy 80 órás tanfolyamon, ezen kívül 
ötévente kötelesek részt venni egy nyolc órás 
megújító képzésen. Az I. forgalmi kategóriába 
tartozó növényvédő szereket a növényorvosok 
írják fel a felhasználóknak, hasonlóan a humán 
gyógyászatban használt gyógyszerekhez. Ma 
hazánkban legalább egy vegetációs időre kiter-
jedő szerződéses kapcsolatban kell állnia annak 
a termelőnek aki I. kategóriájú szert kíván alkal-
mazni. 
Amikor egy beteg ember elmegy az orvos-
hoz nem azt kéri, hogy „valami mérget” ad-
jon neki, hanem „valami gyógyszert”, amitől  
javul az állapota. Ehhez hasonlóan amikor nö-
vényvédő szert juttatunk ki adott kultúrára mi 

sem mérgezni akarunk, hanem a fogalom ér-
telmében „növényt védő szert” használunk.  
A permetezőgépek látványa egy-egy területen 
ne legyen azonos azzal a tudattal, hogy ott va-
lamilyen ember számára feltétlenül káros be-
avatkozás történik. Azt senki nem szeretné ha 
fuzáriummal fertőzött gabonából készülne a ke-
nyerünk, és azt sem ha toxinnal fertőzött kuko-
ricából készült gabonapelyhet fogyasztanának 
a gyerekeink. A magyarországi szabályozás és a 
növényvédő szerek engedélyezése az egyik leg-
szigorúbb az Európai Unióban.

Nem volt célom, hogy kamarai elnök legyek, an-
nak örülök, hogy volt lehetőségem megszerez-
ni a növényorvosi végzettséget, amiért hálával 
tartozom a családomnak. Gyakorló növényvé-
dősnek tartom magam leginkább, aki igyekszik 
megoldani a szakmai kihívásokat.

Gazdálkodó családból származik, a mezőgaz-
daságban dolgoznak, de emellett mindig is 
fontos volt az Ön számára a szakmai jártasság, 
folyamatosan képzi magát. Mesélne nekünk a 
tanulmányairól? 

A Zalka Máté Gépipari Szakközépiskolában 
érettségiztem. Jelentkeztem a   Földes Ferenc 
Gimnáziumban, de oda nem nyertem felvételt, 
ezért jelentkeztem a Zalkába, ahonnan két év 
után lehetett volna a gimnáziumba átkerülni, 
de akkor már nem akartam. Jó alapot adott a 
műszaki középiskola azokban az időkben. Min-
dig a mezőgazdaság vonzott, ezért Abaújszán-
tón szereztem középfokú szakmai végzettsé-
get. A Gyöngyösi Főiskolán vettem kézbe első 
diplomámat - már gazdálkodás és család mel-
lett - 2007-ben, agrárkörnyezet gazdálkodási és 
vidékfejlesztési szakirányokon párhuzamosan. 
A növényorvosi végzettség megszerzése alap 
szakhoz kötött, így 2011-ben végeztem Gö-
döllőn. Jelenleg biológiai talajerő gazdálkodási 
szakmérnöki képzésen veszek részt a MATE-n, 
a szakdolgozat elkészítése és a záróvizsga van 
hátra.
Fontosnak tartom a tanulást, de ezzel együtt a 
tevékeny munkát is. Azt vallom, hogy becsüljük 
meg a szakértelmet minden szinten és a pozitív 
hozzáállást egy-egy feladat megoldásában. A 
szakmánál maradva pedig lehet többen meg-
lepődnének azon, hogy milyen sokan kezelnek 
úgy mezőgazdasági gépet, hogy akár több diplo-
ma is van a zsebükben, leginkább a magángaz-
daságokban.

Hogyan alakult pályája, életútja szakmai szem-
pontból?

1988-ban kezdtük a gazdálkodást férjemmel, 
tizenkilenc évig tejtermelést folytattunk, mel-
lette növendék borjakat hizlaltunk. 2002-től 
kezdve Charolais fajtájú húsmarhákat tartunk, 
melyek a település határában legelnek. Több, 
mint harmincnégy éve az év minden napján volt 
szarvasmarhánk. Emellett a szántóföldi növény-
termesztés képezi részét a munkánknak.
Dolgoztam mezőgazdasági integrációban, 2011-

től pedig jelenleg is egy nagyüzemben vagyok 
növényvédelmi szakirányító.

2021-ben Madocsán illetve Felsőzsolcán foly-
tattak rendhagyó határszemléket, de mit is je-
lent egy ilyen határszemle?

A felsőzsolcai rendhagyó határszemle egy  
hideg téli napon történt, amelyen az őszi búza 
vegetációjának megindulása előtt a növény ter-
méselemeit értékeltük növényélettanos kolléga 
felvezetésében. A növények folyamatai akkor is 
zajlanak, amikor látszólag semmi sem történik, 
mert az őszi búza bázishőmérséklete nulla fok. 
Az éjszakák és nappalok hosszának változása 
szükséges ahhoz, hogy a végleges átalakulás 
elkezdődjön, vagyis a virágkezdemények diffe-
renciálódása. A búzán még semmi változást 
nem látható, de körülbelül március végére már 
kialakul a kalász végleges mérete. Valahol ez is 
a természet csodája, melyet nekünk védeni és 
támogatni kell megfelelő agrotechnikával, tá-
panyagforrással, illetve azzal, hogy a talajban 
lévő tápanyagokhoz a növényeinknek biztosít-
suk a hozzáférést.

Milyen kötődése van Felsőzsolcához? Szereti 
ezt a vidéket?  

Születésem óta Felsőzsolcán élek, soha 
nem is vágytam el a településről, sze-
retek itt élni a családommal. Édesapám 
baktakéki születésű, a Szárazvölgy is  
közel áll hozzám, Felsőzsolcára többen települ-
tek be onnan az 1960-70-es években. Gyermek-
koromban a barátnőimmel sokat korcsolyáz-
tunk a befagyott Papp-tavon, tavasszal ibolyát, 
ősszel gombát szedtünk azokon a területeken, 
ahol most autópálya halad át. Örülök, hogy Fel-
sőzsolca természeti adottságait, a Pástot, illetve 
a gátat ma is sokan használják szabadidős tevé-
kenységekre. 

Ön feleség, anya, nagymama. Mesélne nekünk 
egy kicsit a családjáról? Mit csinál szabadide-
jében? Mi köti le igazán, milyen kérdések fog-
lalkoztatják? 

Három felnőtt gyermekünk van, nagycsalád-
ként működünk minden értelemben, hiszen két 
fiunk a napi munkák végrehajtói és a lányunk is 
sokat segít. A legnagyobb büszkeség, amikor a 
gyerekeket ismerik el mások, és ebben nekünk 
gyakran van részünk. Nem kényszerből, hanem 
szakmaszeretetből dolgoznak ők is a mezőgaz-
daságban, tehetségesek és kitartóak.

A két kisfiú is gyakran van a „tanyán”, a hatéves 
Benedek és a majdnem négyéves Dénes uno-
kánk, aki néhány nappal ezelőtt mikor megkö-
szöntem a segítségét azt válaszolta, hogy „azért 
jöttünk, hogy segítsünk”. Azt hiszem, ezzel el 
is mondtam, hogy mivel, pontosabban kikkel 
töltöm legszívesebben a szabadidőt. Szívesen  
kerékpározok, téli estéken pedig a puzzle  
kapcsol ki leginkább.
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„A 25 éves város”  
Bemutatták Fecske Csaba legújabb verses kötetét

A Bárczay-kastélyban mutatták be Fecske Csaba költő legújabb, „A 25 
éves város” című versét is tartalmazó verseskötetét. 

Felsőzsolca Város Önkormányzata Felsőzsolca várossá avatásának 25. 
évfordulója alkalmából kérte fel Fecske Csaba, József Attila-díjas köl-
tőt a „A 25 éves város” című vers megírására, melynek köszönhető-
en megjelent a Zsolcai Trilógia című verseskötet.  A Papp Ferenc által 
szerkesztett kiadványban "A Sajó-parti város” és a 10. évfordulóra írt  
„Kamasz város dicséreti” című versek is helyet kaptak.

A bemutatón Szarka Tamás, Felsőzsolca Város polgármestere ünnepi 
hangulatban köszöntötte az érdeklődőket, megköszönte a költőnek, hogy 
megörökítette a város történelmének egy újabb szeletét.

Az esten kiderült, hogy a költőt rengeteg élmény érte Felsőzsolcán, így 
bár egyfajta kötöttség volt a vers megírása, mégis szabadságot adtak az 
emlékek, élmények, amik a városhoz fűzik.

A számos díjjal - köztük Kossuth és József Attila-díjjal - is rendelkező Serfő-
ző Simonnal, költőtárssal és baráttal zajló beszélgetés során betekintést 
nyerhettünk életükbe. Megtudtuk, hogy verseit elvarázsolt lélekként írja, 
írásjeleket nem használ, ezzel adva szabadságot és lehetőséget az olvasó-
nak a többféle értelmezésre.
A több mint negyven kötettel rendelkező Fecske Csaba gyermekverseket 
is ír. Az est során kiemelt Aligai galiba című, 2003-ban megjelent köte-
tének illusztrációját felsőzsolcai és arnóti gyermekek készítették. Versei 
tankönyvekben is helyet kaptak.

A szintén számos díjjal rendelkező költő, Fecske Csaba (1976 - Nívó-díj 
Miskolc, 1989, 1994 - Szabó Lőrinc irodalmi díj, 2003 - Alkotói-díj, 2006 - 
Pro Literatura díj, 2008 - József Attila-díj, 2019 - Pro Urbe Miskolc, 2021 
- Utassy József-díj) szeretettel beszélt Felsőzsolcáról és a lakosokról. Ked-
ves természetéből adódóan, mindenkiről csak pozitívan írt a múltban, és 
hálásan írta legújabb versének sorait is. 

Verseit szereti mások szájából visszahallani, profi és amatőrök előadásá-
ban egyaránt. Csak a szöveghűséghez ragaszkodik. Vallja - „Az olvasó által 
szentelődnek meg a sorok.”

Az est a népes számú közönség megvásárolt köteteinek dedikálásával  
zárult. A Zsolcai Trilógia című verseskötet a Felsőzsolcai Polgármesteri  
Hivatalban vásárolható meg.

Alma Feszt és Helyi termékek napja Felsőzsolcán 
Minden a hagyományőrzésről, a helyi termékekről szólt 

Szeptember 24-én ismét benépesült a Rendezvények Háza, ahol  
második alkalommal került megrendezésre az Alma Feszt. A rendez-
vény látványos felvonulással vette kezdetét. A menet a Hősök teréről  
vonult a helyszínre a Miskolci Mazsorett Együttes vezetésével, a  
Csomasz Brass Band Felsőzsolca kíséretében. A felvonuláson a  
helyi óvodák és általános iskolák mellett az önkormányzati intézmények 
és a BTE Felsőzsolca utánpótlás játékosai is részt vettek. A felvonulók  
között volt a Garagulya Gólyalábas Komédiás Kompánia, a Zsolca Tánc-
együttes, a Rozmaring Népdalkör és a Felsőzsolcai Férfi Népdalkör is, akik 
a délután folyamán nem csupán öltözékükkel, de műsorukkal is színesí-
tették a programot.

A rendezvényt Csöbör Katalin, térségünk országgyűlési képviselő-
je és Szarka Tamás polgármester nyitotta meg. A polgármester  
köszöntőjében úgy fogalmazott, bár a rendezvény a beszélgetések-
ről, a jó hangulatról és a szórakozásról szól, generációkat összefogó  
közösségépítő, erősítő ereje is van. Mindezek mellett nem szabad 
megfeledkezni arról sem, hogy ezzel elődeink előtt is tisztelgünk,  
hiszen ápoljuk a tőlük örökölt hagyományokat. 

Nehéz dolguk volt a zsűritagoknak. Finomabbnál finomabb sütemények 
és pálinkák, valamint ötletes, szépen kidolgozott madárijesztők közül kel-
lett kiválasztaniuk a legjobbakat. A pálinkaverseny első és második leg-
jobb pálinkájának tulajdonosa is Pucsok Sándor lett Irsai Olivér és 
Jonatán alma pálinkáival, a harmadik helyezést Márkus Péter Muskotály 
szőlő pálinkájával érte el.

A süteménysütő verseny első helyezettje Pucsokné Szabó Erzsébet Al-
máskrémesével, második Máté Veronika lett, Almarózsa süteményével, 
a harmadik helyezett Szarka Györgyné Almavarázs süteményével, Tóthné 
Molnár Lídia Sós karamellás almatortájával pedig különdíjban részesült.

A madárijesztő készítő verseny nevezői közül első helyezést ért el Huszár-
né Fekete Andrea és Pelléné Domoszlai Emőke, az általuk készített Cine-
ge családdal, második Kovács Máté - Kelemen nevű madárijesztőjével, 
a harmadik helyezést a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola és 
Óvoda 5. b osztálya részére Zsolcabob hozta el.
Az eredményhirdetés során ajándékaikat a harmadik helyezettig vehet-
ték át a nevezők. Aki esetleg nem vette át ajándékát a rendezvényen, az 
a polgármesteri hivatal titkárságán megteheti.

A délután folyamán népi és modern táncosok, zenekarok váltották egy-
mást a színpadon. Felléptek a Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda, 
valamint a Szent Miklós Görögkatolikus Óvoda és Bölcsőde Felsőzsolcai 
tagóvodájának óvodásai, bemutatót tartott a Harc- és Táncművészeti SE, 
koncertet adott a Just For Fun együttes, a Miskolci Egressy Béni - Erkel 
Ferenc AMI növendékei és tanárai fellépésével, humorával szórakoztatta 
a közönséget Ricsifiú, az est sztárvendégei pedig felsőzsolcai dobosukkal 
- Orosz Balázzsal - Dánielfy Gergő és az Utazók voltak.

A rendezvényt kísérőprogramok is színesítették. A már hagyománnyá vált 
népi játéktér és szalmabála ugráló mellett, ugralóvár, csúszda, kézműves 
foglalkozás és arcfestés is várta a gyerekeket, míg a nagy érdeklődésnek 
örvendő helyi termékek az Alma Feszt résztvevői örömére az esti órákig 
megvásárolhatóak voltak.
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Minden évben október elsején tartják az Idősek Világnapját, az ENSZ 
Közgyűlésének 1990-es döntése értelmében. Felsőzsolcán már ha-
gyománynak számít ez a nap, ilyenkor műsorral és ajándékkal is ked-
veskednek az időseknek.

A rendezvény - melynek évről évre a Rendezvények Háza ad otthont 
- Felsőzsolca Város Önkormányzatának kezdeményezésére a Felső-
zsolcai Szociális Szolgáltató Központ szervezésében került megrende-
zésre. 

„Az Idősek napja az idős emberekről, az ő tiszteletükről szól. Tiszte-
letünk magában foglalja elfogadásukat, támogatásukat, szeretetüket 
és annak kifejezését, hogy társadalmunknak ők is hasznos tagjai, és 
mindannyiunknak nagy szükségünk van rájuk. Szükségünk van mind 
arra a sok élettapasztalatra, arra a higgadt bölcsességre, amivel csak-
is ők rendelkeznek, és a türelemre, elfogadásra, ahogy tanítanak,  
nevelnek bennünket.” - hangzott el a megnyitón.
Szarka Tamás polgármester köszöntőjében kiemelte mennyire fonto-
sak a szépkorúak, hiszen a legfontosabb dolgot, az életünket kaptuk 
tőlük, de emellett számtalan dolgot köszönhetünk nekik.

A délután folyamán változatos, időskorúak igényeire és kellemes  
kikapcsolódásuk érdekében összeállított műsorral és vendéglátással 
kedveskedtek a kétszázötven résztvevő számára, akik jelenlétükkel 
megtisztelték a rendezvényt. Az ünnepi műsor során felléptek a Fel-
sőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda óvodásai, a Rozmaring Népdalkör, 
és koncertet adott Lukács Tibor hegedűművész.  

A koncertet követően vacsorával készültek a szervezők, majd átadták 
ajándékaikat a megjelentek részére. A rendezvény köszönet az idősek 
részére, akik életet adtak, felneveltek, tanítottak és taníttattak jó pél-
dát mutatva a következő generációknak.
Köszönet a sok szempontból könnyebb, kényelmesebb, színesebb és 
gazdagabb világért, melyet önzetlenségükkel és áldozatukkal terem-
tettek számunkra.

Október 1. - Az idősek világnapja 
Kovács Anett beszámolója 

Mihály napi vásár a Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvodában 
Hunyadiné Rieger Edina, óvodapedagógus írása
Október 3-án és 7-én a Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda  
telephelyén, majd székhelyén került megrendezésre a hagyományos  
Mihály-napi vásár és forgatag. Az időjárás kegyeibe fogadott minket, 
hiszen szép, napsütéses őszi idő köszöntötte a hozzánk érkező szülő-
ket, vendégeket.

A rendezvény alkalmával az óvodánk Pedagógiai Programjában és 
Zöld Óvoda Programjában megfogalmazott feladataink kerültek meg-
valósításra, mint a hagyományok ápolása – gyermekeink megismerte-
tése elődeink szokásaival, életével. 

A gyermekek életkori sajátosságait figyelembe véve, érthető mó-
don igyekeztünk közvetíteni számukra a csoportokban a Mihály-napi  
vásárok hagyományát, hangulatát. Jó alkalom kínálkozott a rendez-
vény keretein belül a szülőkkel történő kapcsolatépítésre, ismerkedés-
re is. Már az esemény előtt aktívan kapcsolódtak be a szülők a gyűjtő 
munkába. Szalmabálákkal és terményekkel segítették a dekorálást, 
melyek beszerzését nehezítette az aszályos időszak miatti gyenge ter-
més, azonban ennek ellenére is sikerült az óvodánk bejáratát és udva-
rát az őszi vásári hangulatnak megfelelően dekorálni. 

A Platthy Ida óvoda programjához tartozott az óvoda aulájában meg-
rendezésre kerülő népies hangulatú kiállítás is. A szülők, nagyszülők 
segítségével, értékes régi használati tárgyak (mángorló, rokka, kan-
csók, köcsögök, szakajtók, darálók, vasalók, teknő, sziták, bödönök) 
kerültek kiállításra. A látnivalókat hímzett abroszok, kendők, kötények 
gazdagították. A csoportokban az óvodapedagógusaink megismertet-
ték a régi használati tárgyak és eszközök rendeltetését a gyermekek-
kel. A szorgos kis kezek által elkészültek a portékák is - termés képek, 
terményekből barkácsolt munkák -, melyeket a vásáron megvehettek 
a szüleikkel a dajka néniktől. 
A Krisztina óvodában egy kedves óvodásunk szüleinek köszönhetően 
már délelőtt egy fergeteges táncházzal hangolódtak a gyerekek. 

A vásári kikiáltó és az intézményvezető - Mag Zsoltné köszöntője után 
következett a nagycsoportosaink színvonalas műsora, melyet nép-
dalokból, körjátékokból állítottak össze. A Park utcán ezt követően  
került sor a közös táncra, melybe szinte mindenki bekapcsolódott. Az 
óvodapedagógusok vezetésével különböző régi ügyességi játékokat 
próbálhattak ki a versengeni vágyók. Karikával dobáló, terményválo-
gató, termésterelgető, célbadobó, malacetetés és kukoricamorzsolás 
is szerepelt a lehetőségek között. 

A programok mellett nyuszi simogató, guruló lovak, arcfestés és tűz-
oltó autó is színesítette a választható tevékenységek sorát, melyek el-
nyerték a gyermekek tetszését. A Szülői Szervezet tagjai a szülők által 
készített és felajánlott süteményeket, gyümölcsleveket árulták az álta-
luk szervezett büfében.

A vendégek sajtot, lángost és vattacukrot is kóstolhattak a vásárok al-
kalmával, amikről a családok elégedetten, sok élménnyel feltöltődve 
távoztak.
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Gulybán Tibor Rakacán, egy közel ezer lakosú kis 
borsodi faluban született 1952. október 11-én a  
család ötödik gyermekeként. 

Szülei imádságos életet éltek, a napi két imádság mindig  
része volt az életének, ebben a miliőben nevelkedett. Jó papja-
ik voltak Rakacán, a közösségben olyan világ tárult elé, amely 
megalapozta, hogy később a papi hivatást válassza. Rakacának 
egyébként gyönyörű száz éves temploma van, mely egy év 
alatt épült fel. További érdekesség, hogy Rakaca egyházközsége 
nemrég ünnepelte a négyszázadik évfordulóját, illetve 1619-től 
anyakönyvezés is folyik.

Bár megfordult a fejében, hogy testnevelés-földrajz szakon 
tanuljon, végül 1971-ben teológiára jelentkezett. Nyíregyhá-
záról elvitték katonának Lentibe, erre a közegre evangelizáci-
ós lehetőségként tekint vissza. Szentelése 1979-ben, szülőfa-
lujában, Rakacán történt, ebben az évben kötött házasságot  
Szabados Máriával. Első kinevezését Nyíradonyba kapta, s nagy 
örömmel állt szolgálatba. Munkáját közel egy év után Buda-
pesten folytatta hat éven át. 1985-ben Pécsett folytatta papi 
tevékenységét a dunántúli szórványban élő görög katolikusok 
szolgálatában.

A szórványban eltöltött tizenkilenc évet követően a Miskolc 
Búza téri görögkatolikus egyház vezető lelkésze lett. Az itt el-
töltött évek alatt számos káplánt és kispapot vezetett, illetve 
segített a papi élet gyakorlatának elmélyítésében. 2000-ben 
kapta kerületi esperesi kinevezését. 

2011-től teljesít papi szolgálatot Felsőzsolcán. A város legna-
gyobb tragédiája után nemcsak a fizikai felújításban segített, 
hanem a sokkal nehezebb, lassúbb folyamatból is tevékenyen 
kivette a részét, az emberek lelki gyógyításában és megnyug-
vás-keresésben.

Elsődleges lelkipásztori küldetésének az emberek üdvösség  
útjára segítését, valamint a tevékeny, mindenki számára 
nyitott egyházközségi légkör megteremtését tekinti. Papi 
állomáshelyein a lelki vezetés mellett a közösséghez tar-
tozó épületek rendbetételére, felújítására is komoly hang-
súlyt helyez, hogy a templomi szertartások, összejövete-
lek, hittanórák szép környezetben, jó légkörben teljenek.
Az óvodás, általános- és középiskolai hitoktatás mellett a  
közösségépítés részeként megannyi hittanos tábort szervezett. 
Felsőzsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

Gulybán Tibor részére 2019-ben a Felsőzsolca Város Díszpol-
gára kitüntető címet adományozta. A helyi világi közösségben 
való részvétel mellett, a rendezvények résztvevőjeként  a törté-
nelmi egyházak képviselőivel közösen együttműködve monda-
nak áldást az ökumenizmus jegyében, hiszen a vallás támoga-
tásával tovább erősíthető a közösségi szellem. 

Komoly imádságos lelki élete mellett az egészséges testi éle-
tet is fontosnak tartja, jelenleg is hetente egyszer-kétszer jár 
el focizni, korábban csapatkapitány volt, de most is aktív tagja 
a görögkatolikus focicsapatnak. Nagy jelentőséget tulajdonít a 
sportnak, hiszen a mozgás jellemnevelő, kitartásra ösztönöz. 
Hiszi, hogy a test és a szellem együttes fejlődése vezet harmó-
niához. 

Rengeteget olvas, képzi magát, szívesen böngész az interne-
ten, kutatja mindazt, ami a fejlődésben segít. Érdekli a törté-
nelem, a közélet, minden, ami összefügg a lelki egyensúllyal, 
és ami napjainkban segíthet az eligazodásban az embertár-
saink részére. Nagy szeretettel vesz részt a városban megtar-
tott ünnepeken, jeles napokon, mert hiszi, hogy a vallás új  
dimenziót mutathat minden korosztály számára.

Közvetlen, megszólítható és emberközeli parókus, aki felesé-
gével a rábízott egyházközség lelki gyarapodásáért tevékeny-
kedik. Három gyermek édesapja és tíz unoka büszke nagyapja.
Felesége, Mária a Miskolci Egyházmegye alkalmazásában áll. 

Öröm számára, hogy a város törődik azokkal az emberekkel, 
akiknek szükségük van rá, az itt lakóknak rengeteg támogatást 
nyújt.

"A test és a szellem együttes fejlődése vezet a harmóniához." 
 Interjú Gulybán Tiborral, a Felsőzsolcai Görögkatolikus Egyházközösség parókusával
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Húsz éves jubileumát ünnepli idén Felsőzsolca Város Bolgár Nemzeti-
ségi Önkormányzata. Ám a bolgárok jelenléte a településen több mint 
száz éves múltra tekint vissza. Közép-Európában elsőként itt állítottak 
szobrot az öntözéses zöldségtermesztést meghonosító bolgárkerté-
szek emlékére és testvérvárosi kapcsolatot létesítettek Draganovóval 
is. 2022. szeptember 23-án a település utolsó földbirtokosának, a he-
lyiek által csak Méltóasszonyként emlegetett Bárczay Ferencné szüle-
tett  Szathmáry Király Idának állított emlékművet a helyi bolgár közös-
ség. Hiszen a Felsőzsolcára, a Sajó folyó partjára érkező első bolgárok 
tőle béreltek földterületeket. Tőle származik a tündérkertek kifejezés, 
amit a virágzó bolgárkertészeteket látva mondott.

Felsőzsolca Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzata Major Ádámné 
elnök asszony kezdeményezésére vracai kőből készíttetett dombor-
művet a kastély utolsó lakójának, Szathmáry Király Idának. A gávaven-
csellői Nyírmárvány Kft. ajándékba adta az alapanyagot a szerencsi 
Szabó Sándor szobrásznak, aki egy év alatt készítette el egy fotó alap-
ján a domborművet.

A helyi lokálpatrióták szervezésében a katolikus iskola igazgatója Putz 
József magyar-történelem szakos tanár kezdeményezésére az emlék-
mű felavatásán a Bárczay és a Szathmáry családok leszármazottai is 
részt vettek. Az ország minden pontjáról érkezett családtagok közül 
többen még emlékeztek Szathmáry Király Idára. Az emlékmű előtt 
meghatottan beszélt nagymamájáról Bárczay András, aki elmondta, 

hogy nagyon hálás a bolgár közösségnek a méltó emlékezésért.
A város polgármestere, Szarka Tamás az avató ünnepségen elmondta, 
hogy a kastély fontos öröksége a városnak, akárcsak a bolgár kertészek 
és leszármazottaik kultúra teremtő és ápoló tevékenysége.

Az ünnepélyes eseményen részt vett Christo Polendakov, a Bolgár 
Köztársaság Nagykövete és a tiszteletbeli konzul dr. Bocskov Petrov  
Jordán is, akik virágot helyeztek el a diaszpórában élő bolgárok éle-
tében is fontos szerepet játszó Szathmáry Király Ida emlékművénél.

Méltó emlék a bolgár közösséget is támogató utolsó földbirtokos asszonynak 
Németh Csaba írása

Jogsegély pszichiátriai jogsértések esetén
Az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány olyan károsultak-
nak működtet jogsegélyszolgálatot, akik egy pszichiátriai kórházban, inté-
zetben szenvedtek sérelmet: egészségkárosodást, megaláztatást, igazság-
talan kényszerkezeléseket vagy akár egy szeretett családtag elvesztését.

Az elmúlt huszonöt év során az alapítványt több ezren keresték fel ilyen 
panaszokkal. Jogsértés esetén kivizsgálásokat indítanak, és eljárnak a 
megfelelő hatóságoknál.

Aki szükségtelenül elvégzett pszichiátriai kezelések miatt elveszti egy 
szerettét, gyakran magára marad a gyásszal és a veszteséggel, pedig fele-
lősségre vonással elejét vehetjük, hogy másokkal is megtörténhessenek 
hasonló esetek. A pszichiátriákon átélt traumák, lekötözések, kényszer-
kezelések szintén életre szóló megrázkódtatást okozhatnak, mely esetek-
ben sokszor ugyanígy kiharcolható az igazságszolgáltatás. A jogvédőknek 
számtalan esetben sikerült már elérniük, hogy az elkövetőt elmarasztalják, 
illetve, hogy a károsult kártérítést kapjon.

Az alapítvány egy nemzetközi emberi jogi szervezet, az Állampolgári  
Bizottság az Emberi Jogokért (CCHR) hazai csoportjaként működik. 
Magyarországon sok még a teendő, hiszen hazánkban is használnak még 
elektrosokkot, szállítanak kényszerrel a pszichiátriára embereket – a meg-
alázó bánásmóddal, az emberi jogok elhanyagolásával kapcsolatban az 
Alapvető Jogok Biztosa (Ombudsman) is számos alkalommal felemelte 
már a szavát a hazai pszichiátriák kapcsán. Mindezek még ma is rendsze-
resen sértik a pszichiátriai kezeltek emberi jogait, ezért nagy szükség van 
egy olyan jogsegélyszolgálatra, amely kifejezetten az ilyen sérelmek ese-
tén nyújt segítséget.
Ha Ön, vagy barátja, családtagja sérelmet szenvedett a pszichiátrián, kérje 
az alapítvány segítségét!

Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
+36-1/342-6355, +36-70/330-5384 (minden hétköznap 9.30–17 óráig)
panasz@cchr.hu info@cchr.hu
www.emberijogok.hu
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A téli időszakban ideiglenesen szünetel a szolgáltatás 
az önkormányzat egyes épületeiben 
Felsőzsolca Város Önkormányzata tájékoztatja a sportegyesületeket, 
bérlőit és a lakosságot, hogy a Felsőzsolcai Közösségi Ház és Városi 
Könyvtár épülete 2022. november 15. napjától 2023. március 31-ig, 
míg a Rendezvények Háza 2022. december 05. napjától 2023. márci-
us 31. napjáig ideiglenesen bezárásra kerül. Az intézkedés oka, hogy 
az önkormányzat nagyobb épületeinél a villamosenergiaár az eddi-
giekhez képest az ötszörösére, míg a földgázenergia beszerzési ára 
a tízszeresére emelkedett, mely a bérleti díjak megemelésével sem 
kigazdálkodható.
A világpiacon tapasztalható energiaár-növekedés következményei 
sajnálatos módon településünket és az önkormányzat intézménye-
it sem kerülték el, amelynek hatásai enyhítése érdekében, a város  
lakosai érdekeit mindenekelőtt szem előtt tartva, Felsőzsolca Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. október 19-ei ülésén az 
egyes intézményei által nyújtott szolgáltatások téli időszakban törté-
nő szüneteltetéséről döntött. 
Felsőzsolca Város Önkormányzata nagyobb épületeinél már a 2022. 
év harmadik negyedévében a villamosenergiaár az eddigiekhez  
képest az ötszörösére, a földgázenergia beszerzési ára a tízszeresére 
növekedett, valamint a rendszerhasználati díjak is jelentősen emel-
kedtek. Azon önkormányzati épületek fogyasztási helyeinél, illetve 
a közvilágítás esetében, ahol még a szerződések nem jártak le, csak 
nagyon óvatosan lehet becsülni a jövőbeni energiaárak növekedését. 
Az érintett intézmények vezetőivel, munkatársaival, az energetikai- 
épületgépészeti szakemberekkel és a szolgáltatókkal már augusz-
tustól folytak az egyeztetések, melynek eredményeként hozták meg 
egyhangú döntésüket a testületi ülésen résztvevő képviselők.

A döntés értelmében a Felsőzsolcai Közösségi Ház és Városi Könyv-
tár épülete 2022. november 15. napjától 2023. március 31. napjáig 
tart zárva, azonban a könyvek kölcsönzése és az egyes foglalkozások  
folyamatosan biztosítva lesznek.
A Rendezvények Háza és annak kiszolgáló épülete 2022. december 
05. napjától 2023. március 31. napjáig, a felújítás alatt álló GAMESZ 
iroda és a Zsolca TV épülete szintén 2023. március 31. napjáig tart 
zárva.
A felsorolt épületekre, épületrészekre vonatkozóan az említett idő-
szakokra csökkentett üzemeltetési szint – téli üzemmód – került 
megállapításra, így ezen időszak alatt az épület(rész)ek fűtése legfel-
jebb 5-10 Celsius-fok hőmérsékletet érhet el, folyamatos ellenőrzés 
mellett az épületek alacsony hőmérsékletből adódó károsodásának 
elkerülése érdekében.
Az önkormányzat célja, hogy a felsőzsolcai lakosok számára továbbra 
is lehetőséget biztosítson a szolgáltatások igénybevételére a kultu-
rális élet területén. Szarka Tamás polgármester kihangsúlyozta, az 
átmeneti bezárás idejére az érintett intézményekben dolgozók átirá-
nyításra kerülnek a Vállalkozás Segítő Központba, ahol a megszokott 
módon látják majd el feladataikat. Hozzátette, amennyiben a körül-
mények jobbra fordulnak, a bezárt épületek megnyitásra kerülnek.
Addig is, amíg a fent leírt intézkedéseket elvégezni kényszerülnek a 
képviselő-testület kéri a sportvezetők, a szülők és Felsőzsolca lakos-
ságának türelmét és megértését!
További részletekért keressék fel weboldalunkat: www.felsozsolca.hu
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Szolgáltatásaink:

Kedd-Péntek: 9-17
Szombat: 9-13

Vasárnap-Hétfő: Zárva

- Egyedi virágcsokrok megrendelésre
- Élő és művirágos kompozíciók 
- Rendezvények dekorálása
- Esküvői dekoráció
- Ajándéktárgyak 
- Összeültetések 
- Asztaldíszek

Nyitvatartás:

Gréta Virág és Ajándék
Felsőzsolca, Szent István 78. 2. üzlet (Vállalkozást Segítő Központ)
Tel.: 06 20 266 75 80
facebook.com/gretavirag02
Kövess minket facebookon az újdonságokért!

Önkormányzati fogadóórák

Szarka Tamás polgármester:
minden szerdai napon, 14-15 óra között. 
Előzetes bejelentkezés a 06 46 613 000 
telefonszámon lehetséges.

Hogya Zsolt alpolgármester:
minden hónap utolsó szerdáján, 
16-17 óra között.

Pásztor Erik alpolgármester:
minden hónap utolsó szerdáján, 16-17 óra 
között.

Széchenyi Sándorné önkormányzati képvi-
selő: 
minden hónap első szerdáján, 16-17 óra 
között.
Helyszín: Polgármesteri Hivatal, Felsőzsolca, 
Szent I. u. 20.
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